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ÅRETS FØRSTE
Fredag d. 15/02 2019
SAUNAGUS

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra299kr

Få en total oplevelse hvor alle 
dine sanser bliver stimuleret.
Oplev dufteventyr og skønne 

udfordringer med skrub,
 saunagus og kolde gys. Inklusiv 

en let, lækker buffet, entré 
til Wellness, badekåbe 

og tøfler.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Torsdag d. 14/02 kl. 19-21

POOLPARTY
Kom til vand-diskotek i badeland
med musik. Det bliver vådt, det 
bliver godt og med garanti sjovt. 

Der er fed musik, røg og 
diskolys. Her er konkurrencer

og gode præmier. Aldersgrænsen
er max 15 år og børnene 

skal kunne svømme 
uden hjælpemidler 

Pris pr. barn 50 kr
inkl. 1 sodavand

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

Sundgade 79  · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47  · www.dgk-egernsund.dk

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. stk.

10,-Under 
½ pris

Fastelavnsboller
4 stk.
DYBFROST

Suppe
hønse- eller oksekød 

med gulerødder, 
selleri & porrer

1000 g.
DYBFROST

Pr. pk.

10,-

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Stifte et selskab

Ejeraftaler

Omstrukturering af selskaber

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp    Gråsten    Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

AutoCentrum Rengøring ved Stephan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten

fra kun

170,-

AutoCentrum Rengøring ved Stephan Tomakjan

Gælder til og med 28. februar 2019*

Bilvask inkl. voksbehandling,
og indvendig rengøring*

Februartilbud

Åbent:
tirsdag - lørdag 
kl. 9.00 - 18.00

Ring og aftal tid 

28 89 50 39

En god forbindelse

Egernsund og Kværs El-service
Nyvej 5 - 6320 Egernsund

Tlf. 20 40 75 80 · ees@egernsund-el.dk

VI RYKKER UD, 
NÅR STRØMMEN 

GÅR UD

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 5. februar til og med lørdag den 9. februar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

795
N I E L S E N S 

BAGERI

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

Telefon 74 67 33 34

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Kærgården
let eller alm.
200 g.

SLAGTEREN TILBYDER
10 stk. Benløse fugle
ca. 1 kg.

Guld danbo ost 
fra Ullerslev Oste
ML, 45+ m/u kommen
1,8-2,0 kg.

10 stk.

100,-

Pr. pk.

10,-

FRIT VALG

TIL 2 PERSONER

Pr. stk.

85,-

Pr. stk.

60,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostbakke
fl ere varianter

* Maks. 6 liter pr. kunde.
  Tilbud gælder mandage i februar

Ta’ 3 liter

14 95

Änglamark mælk
1 liter. 
vælg mellem let, mini eller skumme

MANDAGS-
TILBUD

FRIT VALG

Icebergsalat
kl. 1

Pr. stk. kun

5,-
P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
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KÆMPE
OPHØRS

SALG
–FESTTØJ–

250 stk. habitter
100 stk. jakker

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

SPAR50%
RABATTEN FRATRÆKKES VED KASSEN

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

700,-

Benniksgaard 
Anneks har fremgang
Af Esben Cronbach-
Christensen
Benniksgaard Anneks 
fik en hård start på 2018, 
da politiet opsagde en 
aftale med hotelejer 
Mads Friis.
Som direkte konsekvens 
af aft alens ophør skønner 
Mads Friis at have tabt 
omkring 7,5 mio. kr. i om-
sætning. 
Senere på året valgte 
Mads Friis at markedsføre 
Annekset som et selvstæn-
digt hotel i stedet for at 
sætte sin lid til Danhostel, 
som hotellet også er en 
del af.

Den markedsførings-
strategi har vist sig at 
være fornuft ig. I den 
første måned af 2018 var 
der 420 overnatninger på 
Annekset, mens tallet på 
samme tidspunkt i år er 
steget til 1800 overnat-
ninger – altså mere end 

en fi redobling i antallet af 
overnatninger.

”Men det var ikke nemt 
at gøre”, siger Mads Friis, 
der sammenligner op-
starten af Annekset med 
Mærsk-skibet Emma, der 
kræver meget energi at få 
ud at sejle, men eft erføl-
gende tordner afsted.

Mads Friis har især sat 
fokus på foredrag og kon-
ferencer for at skabe ringe 
i vandet og fremme kend-
skabet til Annekset.

Af planer for fremtiden 
nævner Mads Friis, at 
han vil holde events som 
julefrokoster og opsøge 
lejr- og eft erskoler, der 
måtte være interesseret i 
at overnatte på Annekset 
som led i skoleudfl ugter. 
Det skal fungere som en 
samlet pakke med både 
udfl ugt og overnatning ar-
rangeret af Benniksgaard 
Hotel gennem Annekset. ■

Den tidligere efterskole, nu Benniksgaard Anneks, har et pænt antal overnattende gæster. Foto Esben Cronbach-Christensen

25 års jubilæum
Kirsten Pedersen, 
Dyrkobbel 64, Gråsten, 
har torsdag den 7. fe-

bruar 25 års jubilæum ved 
Danfoss. ■

3



Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 

Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.480 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15 
 Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Gudstjenester og aktiviteter i februar
Tirsdag den  5. februar ......... kl. 19.00 ... Læsekreds i Gråsten Præstegård

Søndag den 10. februar ........ kl. 11.00 ....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 13. februar ........ kl. 14.30 ...Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Gråsten og omegns kirkegårde
Gråsten-Adsbøl menighedsråd har igennem en årrække haft et 
samarbejde med menighedsrådene i Kværs, Rinkenæs og Egernsund 
omkring driften af de 7 kirkegårde der hører til sognene. Et samarbejde 
der har betydet at man bl.a. har været i stand til at udnytte de 
stordriftsfordele der ligger i f.eks. indkøb og drift af større materiel.

Kirkeministeriet har i 2017 iværksat en forsøgsordning, hvor man 
netop ønsker at fremme samarbejdet mellem � ere sogne, ikke mindst 
på ovennævnte område, og har samtidig åbnet mulighed for at et 
samarbejde kan drives med en selvstændig økonomi. Forsøgsordningen 
er iværksat for en 2-års periode, med mulighed for yderligere 2 års 
forlængelse, hvorefter der skal iværksættes en evaluering af forsøget. 
Ordningen kan efter endt forsøgsperiode gøres permanent.

På baggrund af denne forsøgsordning har menighedsrådene i 
fællesskab besluttet, at der fra den 1. januar 2019 etableres en 
selvstændig virksomhed under de 5 menighedsråden Virksomheden, 
som herefter overtager driften af kirkegårdene, har fået navnet 
”Gråsten og omegns kirkegårde”. Virksomhedens bestyrelse 
består af repræsentanter fra samtlige 5 menighedsråd, og er 
således både bemyndiget og forpligtet i henhold til disse.

Årsagen til at vi har valgt at tilslutte os forsøgsordningen er, at 
opgaverne med kerneopgaverne gøres mere � eksible, samtidig med, 
at man med oprettelse af Gråsten og omegns kirkegårde, nu har 
mulighed for hurtigere at igangsætte nødvendige vedligeholdelses 
opgaver eller iværksætte forskønnende projekter, ved at udnytte 
de fordele der ligger i en samlet og større økonomi. Samarbejdet 
omkring, og den daglige drift af, kirkegårdene vil fortsætte uændret, 
med de samme funktioner og det samme personale som hidtil.

Den væsentligste forskel på kirkegårdssamarbejdet fra tidligere og til nu 
ligger således ”bag kulisserne”, hvor vi med den nye virksomhed ændrer 
administration, for bl.a. at lette opgaven med regnskabsføringen og for at 
rykke personaleledelsen tættere på medarbejderne. Samtidig er det vores 
håb at oprettelsen af Gråsten og omegns kirkegårde vil frigøre ressourcer 
til andre og mere kreative opgaver i de enkelte menighedsråden.

Som bruger af kirkegårdene vil man i det daglige ikke opleve nogen 
forskel på hverken kvaliteten eller niveauet af vedligeholdelsen, men 
man vil måske opleve at møde � ere forskellige medarbejdere end man 
er vant til når man færdes på kirkegården. Man skal fortsat kontakte 
kirkekontoret ved en henvendelse vedrørende kirkegården, og det vil være 
det samme personale og den samme kirkegårdsleder, og ikke mindst, den 
samme service, man bliver mødt af her, som hidtil.

Kirkegårdene er en kulturel arv som vi skal værne om, 
og det er vores håb og ønske at vi med dette tiltag 
kan skabe nogle solide rammer, for også i fremtiden at 
sikre bedst muligt rum til fred og fordybelse, til gavn 
og glæde for såvel borgere i Gråsten og Adsbøl sogne 
som for brugere og besøgende af kirkegårdene.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken 
den 13. februar kl 14.30.

Kirkeværge i Adsbøl Ruth Gaul Nilum binder denne eftermiddag 
sammen med fortællinger, fællessang og kaffe. 

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne! (også børn der holder vinterferie)

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk
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KØKKENBORDSOLIE ELLER LOFT-VÆGMALING
• 0,75 L hvid køkkenbordsolie eller 2,5 L ekstra hvid 
loft og panelmaling

0,75 L Nr. 186264 9995

2,5 L Nr. 186269 29995

84995

Fra

9995

LED ARBEJDSLAMPE 
THORSMAN 18
• 18 W • 1.500 lumen • 4.500 
Kelvin • IP54 • IK07 • 2 m kabel 
• Justerbar fod • Levetid ≈ 50.000 t 
• Arbejdstemperatur: -25° - +40° 
Nr. 173708

VÆGMALING 10 LITER
• Silkemat glans 10 eller Halvmat 
glans 20 • Kan tones i mange farver
Glans 20 Nr. 111624 
Glans 10 Nr. 111610 

370,-

PAKKEPOSTKASSE  HAZEL 477
• Galvaniseret stål og pulverlakeret 
galvaniseret stål med alufelt • 1.043 
x 385 x 230 mm • 45 L • Ruko sikker- 
hedslås (6 stift) der kan omstilles
Nr. 117573   + 148025

12 ÅRS  
GARANTI

VARMEBLÆSER 
• Kompakt varmeblæser i robust 
metalkonstruktion • 3-trins indstilling 
• Indbygget overophedningssikring 

2 kW Nr. 116978 19500

3 kW Nr. 116977 30750

Fra

195,-

Find din nærmeste Bygma på bygma.dk/
 nd-bygma

Bygma har skarpe priser på alt det, du skal bruge til sæsonens projekter.
Kom ind i din lokale Bygma og se endnu � ere tilbud.

Lige nu i din lokale Bygma! Spar 
op til 30%
på alle Philips pærer

Priserne gælder fra mandag den 4. februar til og med søndag den 3. marts 2019, så længe lager haves. Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, 
fejl, pris ændringer og eventuelle o entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. Se den aktuelle tilbudsavis på www. bygma.dk

Skarp 
pris

Skarp 
pris

69995

Gråsten har fået 
ny blomsterbutik
Af Gunnar Hat tesen

28-årige Line 
Frederiksen havde 
solskin i øjnene, da 
hun fredag åbnede 
"Blomstertorvet" i 
Nygade i Gråsten.

Blomsterbutikken er 
åbnet i de lokaler, hvor 
Hertugblomster indtil 
årsskiftet hørte 
til. I den seneste 
måned er butikken 
blevet renoveret, 
og der er blevet 

lavet kølerum, personale-
rum, omrokeret og malet 
vægge. 

Line Frederiksen er et 
kendt ansigt i slotsbyen, 
da hun i to år har lavet 
buketter og dekorationer 
i Hertugblomster, men er 
nu klar til at stå bag egen 
disk. ■

Mange kiggede forbi Blomstertorvet, for at lykønske Line Frederiksen med sin nye blomster-
forretning. Fotos Jimmy Christensen
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WWW.CHR-HANSEN.COM
Chr. Hansen A/S
Sundsnæs 10, 
Gråsten

Tekniker til Vedligehold, Gråsten

Tekniker til Vedligehold

Vi søger lige nu en struktureret Tekniker til at udføre vedligeholdsopgaver på vores produktion og pakkerier på 
fabrikken i Gråsten.

Vær med til at sikre en høj leveringssikkerhed fra vores produktion og pakkerier på fabrikken i Gråsten. Chr. Hansen 
står over for omfattende investeringer herunder udbygning af vores fabriksanlæg henover de kommende år. Vi 
søger derfor en søger vi en tekniker, der med grundighed og kvalitetssans, kan servicerer og vedligeholde vores 
produktionsanlæg.

Du bliver del af Vedligehold, der tæller 4 engagerede kolleger med bred teknisk baggrund. Vedligehold er ansvarlig for 
det kontinuerlige vedligehold af fabriks- og utility-anlæg og bygninger samt deltagelse i projekter med henblik på at 
opretholde høj leveringssikkerhed med fokus på personsikkerhed, kvalitet og omkostningse� ektivitet.

Vi har en alsidig fabrik med mange typer udstyr, proces anlæg, utility, robotter mm. 

Vi tilbyder en attraktiv mulighed for at tilegne sig ny viden og udfordringer. Vi vil til stadighed være kendt for en høj 
stabilitet på vores produktionslinjer. Opgaverne spænder fra reparation og vedligeholdsopgaver, herunder smøring, 
reparation af robotudstyr til fejlfinding på ventiler og øvrige maskinanlæg.

Dine arbejdsopgaver

Som vores nye tekniker i vedligehold kan du forvente et afvekslende job med en bred kontaktflade. Dine 
arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

• Udføre planlagt vedligehold på fabriksanlæg herunder medvirke til løbende udvikling og forbedring af de 
eksisterende anlæg Fejlfinding og reparation af maskiner ved nedbrud

• Sikre vidensdeling, inkl. løsninger der nedsætter risikoen for, at samme problem opstår igen

• Deltagelse i projekter, som en del af f.eks. test, indkøring og tilsvarende

• Sikre at data og dokumentation er ajourført i vedligeholdelsesprogrammer etc.

• Deltagelse på tavlemøder i produktionen med henblik på prioritering af opgaver

• Deltage i systematisk problemløsning

Du bliver ansat på daghold på 37 timer per uge indenfor produktionstiden er fra kl. 6-18.

Din profil

Du har sandsynligvis en mekanisk baggrund som smed med interesse for automatik og teknik eller tilsvarende 
kvalifikationer, gerne fra fødevare-eller pharma-produktion. Det er en fordel, hvis du har erfaring med servicering af 
pumper og ventiler. Du skal kunne begå dig på engelsk på et rimeligt niveau. 

Som person er du samarbejdsorienteret og har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til samarbejde med kolleger 
og samarbejdspartnere. Men du kan også arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar, så de rigtige indsatser bliver 
prioriteret. Samtidig har du en struktureret tilgang til opgaverne og kender vigtigheden af, at opgaverne følges op 
og afsluttes. Du kommer til at arbejde i et åbent og projektorienteret miljø, så det er vigtigt, at du trives med mange 
mennesker omkring dig. 

Om afdelingen

Vi er ca. 50 personer på fabrikken i Gråsten. Her producerer vi osteløbe og andre enzymer til mejeriindustrien til 
hele verden og er den førende leverandør indenfor dette område. Vi er både små og store på samme tid, selvom vi er 
beskeden af størrelse, er vi en del af Chr. Hansen koncernen med ca. 3.500 kolleger globalt. Vi har en uformel og venlig 
atmosfære

Glæd dig til et job i et spændende og til tider travlt miljø, hvor du får rig mulighed for at udvikle dine faglige- og tekniske 
kompetencer samtidig med, at du specialiserer dig inden for fabriksanlæg.

For mere information og ansøgning

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte vedligeholdsleder Torben Kristensen 
på telefon +45 2241 4235.

Deadline for ansøgninger er den 20. februar 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende. 

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.chr-hansen.com/career.

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

ALT TIL HALV PRIS

UDSALGS
SLUTSPURT
TØM BUTIKKEN FOR

Højmesse i radioen
DR P 1 sendte søndag for-
middag gudstjenesten fra 
Gråsten Slotskirke.

Prædikant var provst 

Anne Margrethe Hvas, 
organist var Rut-Elena 
Boyschau og slotskoret 
medvirkede på smuk vis. ■
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SKAL DU HA' VARMEN,
SÅ KOM I BYGMA GRÅSTEN

2.170,-

SVENSKE 
KVALITETSTRÆPILLER
Ø6 MM/ Ø8 MM
• CO2-neutral energi med optimal 
forbrænding • Fugtindhold: 6-9% 
• Vægtfylde: 630-690 kg/m3

• Indhold: 16 kg/ps. • 56 ps./pl. 
Ø6 mm Nr. 191902
Ø8 mm Nr. 191903

TRÆBRIKETTER 
• 960 kg • 10 kg/pk. • Biobrændsel 
med mindre aske 
• Brændværdi: Ca. 4.600 kcal/kg
Bestillingsvare

960 kg

2.599,-

Ignite Nordic Brændsel fra bæredyg-
tigt skovbrug, høj brændværdi og 
kvalitets løvtræ

BRÆNDETÅRN BØG
• 1,8 m3 • Lufttørret 
• Brænd værdi ca. 4.500 
kcal/kg • Brænde stykkernes 
længde: Ca. 30 cm • Tørretid 
før brug: 4-8 uger 
Bestillingsvare

2.749,-

BRÆNDETÅRN 
BLANDET LØV
• 1,8 m3 • Lufttørret 
• Tørretid før brug: 4-8 
uger • Brændværdi: Ca. 
3.500 kcal/kg
Bestillingsvare

BRÆNDETÅRN ASK
• 1,8 m3 • Lufttørret • Let at 
tænde • Tørretid før brug: 4-8 uger 
• Brændestykkernes længde: Ca. 
30 cm • Diameter: 6-25 cm 
• Brændværdi: Ca. 3.800 kcal/kg 
Bestillingsvare

kcal/kg • Brænde stykkernes kcal/kg • Brænde stykkernes 
længde: Ca. 30 cm • Tørretid 

Lang 

brænde-

tid

BRÆNDETÅRN 

Lang 

brænde-

tid 2.649,-2.699,-

2.749,-
BRÆNDETÅRN 
• 1,8 m

Lang 

brænde-

tid

BRÆNDETÅRN EG
• 1,8 m3 • Lufttørret • Høj brænd-
værdi • Tørretid før brug: 4-8 uger 
• Brændværdi: Ca. 3.800 kcal/kg 
Bestillingsvare

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

Tilbuddene gælder til og med torsdag den 28.februar

Kvalitetsfoder til hunde og katte i Gråsten
Af Signe Svane Kryger

59-årige Kim Jessen bor 
i Gråsten og sælger i 
sin fritid foder til hunde 
og katte under firmaet 
Champ Dogfood.

Kim Jessen startede i 
marts 2013 med at sælge 
produktet, Champ 
Hunde- og Kattefoder, i 
Vojens, hvilket er et nyt 
produkt i Danmark, som 
importeres af fi rmaet, 
Jessen Danmark, Kim 
Jessen står for. Interessen 
for hobbyen startede med, 
at han selv havde en schæ-
ferhund, der var allergisk, 
og han ønskede derfor at 
fi nde et alternativ, som 
ville gavne sin hund.

”Hunde- og kattefoderet 
er på højde med andre 
kendte mærker, og jeg har 
foder til alle hunde og 
også til katte. Jeg har ud-
valgt de fi re kategorier, jeg 
synes, er de bedste, og jeg 
sælger dem til en fordelag-
tig pris”, siger han.

Kim Jessen importerer 
hundefoderet fra Holland 

til Danmark, og han hen-
ter det selv. Han har både 
et hovedlager i Vojens, 
hvor han startede med at 
sælge, og derudover har 
han et lager i Gråsten. 
Foderet produceres i 

Holland, i produktionen 
gøres der brug af råvare 
af særlig høj kvalitet. I og 
med han selv importerer 
og sælger direkte til pri-
vatpersoner, er foderet 
væsentligt billigere – fak-

tisk hele 30% - end hvis 
det skulle handles i butik-
kerne. Derudover sælges 
Champ Hundefoder 
direkte til forbrugeren, 
hvor der er enten selv-
afh entning eller levering, 

hvilket yderligere er med 
til at kunderne sparer 
penge. 

Champ er oprindeligt 
udviklet i Holland til brug 
for politi og militær samt 
til professionelle hunde-

brugere. Eft erspørgslen er 
med årene tiltaget, hvorfor 
det i dag sælges i mere end 
12 europæiske lande samt 
i Mellemøsten. 

”Selvom jeg ønsker at 
sælge så meget foder som 
muligt, så er det vigtigt, at 
man husker på, at en tyk 
hund er en dårlig hund, 
og det er vigtigt, at man 
som ejer balancerer hun-
dens indtag. Når det nu er 
sagt, så har jeg fået rigtig 
god respons på foderet fra 
mange af kunderne”, siger 
Kim Jessen.

Kim Jessen holder of-
fi cielt åbent hele februar 
måned, hvor han kører en 
række gode tilbud, 

Han håber på, at salget 
til lokalbefolkningen i 
Gråsten og omegn vil tage 
fart. Han har allerede en 
del faste private kunder og 
håber på fl ere, der er in-
teresserede i at gøre noget 
godt for deres husdyr. ■

Kim Jessen har succes med at sælge hundefoder. Foto Signe Svane Kryger
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen. 

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 10. februar kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. februar 

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 10. februar kl. 9.30
ved Helle Domino Asmussen.

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. februar kl. 9.00

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. februar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 10. februar kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. februar kl. 9.30

ved Mette Carlsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. februar

Vi henviser til Nybøl kirke

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. februar

Vi henviser til nabokirker

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 10. Februar, 16 Uhr 

Gottesdienst in Rinkenis

GUDSTJENESTER

Kære Ask
Hjertelig tillykke med din 2 års 

fødselsdag den 9. februar
Kærlig hilsen

B.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.
Mor-Far-Frej og Njord.

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed 

ved min 80 års fødselsdag den 25 januar.
Jeg havde en fantastisk dag. 

Tak allesammen
Christian Sørensen

Dansk-Tysk venskabsforening 
for kirkeligt samarbejde

indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 

på Förde-Schule, Gråsten
Dagsorden ifølge vedtægter,

herunder vedtægtsændringer.

Stephan Kleinschmidt fortæller - om at være 
engageret i både dansk og tysk politik og kultur.

Fællessang og kaffebord.

Medlemskontingentet på kr. 100,- betales ved mødet 
eller på konto 5953-1132658. Oplys adresse, tlf. og mail.

Alle er velkomne.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Rosa Marie Wolter 
65 år

Kæreste mor, svigermor, farmor og mormor.
Et stort tillykke med de 65,

vi ønsker dig alt det bedste fremover.
Tak for dig, hvor er vi heldige 
De kærligste hilsner fra dine børn, 

svigerbørn og børnebørn

Prisen for Rinkenæshus er sat ned
Af Esben Cronbach-Christensen

Tidligere forpagtere af 
Rinkenæshus har ikke 
været i stand til at leve 
op til de forventninger, 
hotelejer Mads Friis har 
om Rinkenæshus.
Stedet er i øjeblikket til 
salg til en reduceret pris 
på 1,4 mio. kroner. Det 
er et afslag i prisen på en 
halv million kroner.

Lykkes det ikke at sælge 
det gamle forsamlingshus, 
har Mads Friis en strategi 
for dets fremtidige drift .

”Jeg er ikke typen, der 
giver op,” siger Mads Friis 
med et glimt i øjet.

Med henblik på at 
Rinkenæshus tidligere har 

haft  problemer med at 
trække nok kunder i hus, 
kan det vise sig at blive en 
besværlig opgave.

”Men det vil være mu-
ligt, hvis blot vi løft er i 
fl ok”, siger Mads Friis, 
som påpeger, at det vil 
være nødvendigt at få op-
bakning fra lokalsamfun-
det i form af, at stedet skal 
benyttes, når man skal ud 
at spise.

Ifølge ham er der så 
absolut også god grund til 
fremover at benytte det.

”Maden leveres direkte 
fra Benniksgaard Hotel, 
hvilket gør det muligt at 
servere god mad til en 
ligeså god pris”, mener 
Mads Friis.

Campingplads
Fremover skal der være 
30 fastliggere på den til-
stødende campingplads. 
Foruden fastliggernes til-
stedeværelse, vil også unge 
musikere spille stedet op 
fra tid til anden. ■

Efter planen skal 
Rinkenæshus atter summe af 
liv. Foto Esben Cr.-Christensen

Indbrud på værtshus
En 37-årig herboende 
udlænding er ved et 
grundlovsforhør i 
Sønderborg blevet 
varetægtsfængslet. Han 
er sigtet for indbrud og 
indbrudsforsøg mod 
Den Gamle Skomager 
på Nygade i Gråsten og 
Tinsoldaten.
Eft er det første forsøg på 
indbrud på Den Gamle 
Skomager viste videoop-
tagelser levende billeder af 

manden, der havde hæt-
tetrøje på.

Kort eft er det andet ind-
brudsforsøg samme sted 
natten eft er, blev manden 
anholdt af politiet på fersk 
gerning.

Manden begik også ind-
brud på Tinsoldaten, hvor 
han brød to spilleautoma-
ter op og tømte dem for 
kontanter. 

Manden er kendt af po-
litiet og er tidligere dømt 
for indbrudstyverier. ■

1000 tak 
for den varme modtagelse og til alle der lagde 

vejen forbi i forbindelse med åbningen.
Tak for alle gaver og lykønskninger.

Det var dejlige og overvældende dage.
På gensyn Line
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Tak fordi du handler lokalt 

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

vad må der synges i kirken 
når her om lidt bli'r stille? 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt 
sogn og kirke 

Gennem tre generationer har Helmich & søn skabt 
et tæt samarbejde med hver enkelt præst, kirke og 
kirkegård i vores område. Vi kender dine muligheder 
og står altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale. Ved samme lejlighed bistår vi gerne, hvis du 
ønsker at udfylde "Min sidste vilje", så du er sikret, at 
dine ønsker bliver givet videre til dine kære. 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Jytte Rasmussen 

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

Pris fra kr. 9.995,-

Dødsfald

P. Frederik Boysen, 
Gråsten, er død, 75 år.

Han drev i en årrække 
en fuglehandel i Slotsgade, 
og arbejdede dereft er i 
mange år på BHJ.

I fritiden var han 
meget engageret i 
brevduesporten. ■

Hans Johansen, 
Gråsten, er død, 89 år. ■

Kirsten Heissel,
Gråsten, er pludselig død 
under en ferie i Th ailand, 
61 år.

Kirsten arbejdede i 
mange år som pædagog i 
Stjernevejens Børnehave 
indtil hun gik ind i ægte-
fællen Knud Erik Heissels 
vognmandsvirksomhed.

Her blev det hurtigt 
Kirsten, der havde det 
store administrative 
overblik og hun arbej-
dede ihærdigt, alt imens 
familie-virksomheden 
voksede.

Familien betød utrolig 
meget for Kirsten – de tre 
sønner og børnebørnenes 
ve og vel kom altid først.

Afslapning i sommer-
huset gjorde, at hun fandt 
den fornødne energi til 
de mange gøremål, som 
fyldte hverdagen ■

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores mor

Anne Christine Thomsen’s begravelse.

Tak for kærlig omsorg og pleje på Dybbøl Plejecenter.
Tak til Lis-Ann Rotem.

På familiens vegne,
Anne Marie, Hans Christian og Meta.

Hjertelig TAK

Hjertelig tak for deltagelsen ved Kurt Hansens 
bisættelse i Rinkenæs kirke.

Tak for blomster og varme ord.

En særlig tak til:
Dalsmark Plejehjem for kærlig pleje,

sognepræst Marianne Østergård, 
for de smukke ord i kirken og

Kliplev Ringriderforening,
for den � otte hilsen med fanen.

Tove
Torben, Mogens, Mette og

børnebørn

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Svend Aage Janums

bisættelse.
Mange tak for blomster og hilsener og tak til 

Hjemmeplejen for kærlig omsorg.
Familien

Kvæ r s  ·  Tø r sbø l  ·  Snu rom 

L andsby råd

Hermed indkaldes til:

Generalforsamling
Onsdag den 20. februar kl. 18.30
I Kværshallen, Avntoftvej, Kværs

Program:

Kl. 18.30 Fællesspisning, kr. 80,- inkl. kaffe/ 
Medbring selv service
(� ad tallerken og kniv og gaffel

Kl. 19.30 Foredrag ved Stephanie Lose

Kl. 20.30 Kaffe (kr. 20,-)

Kl. 20.45 Generalforsamling i Kværs, Tørsbøl 
og Snurom landsbyråd

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være landsbyrådet i hænde 
senest 8 dage før generalforsamling.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest 
14. februar til:
Hans Jørgen Bollmann: bollmann@bbsyd.dk

Hardy Johansen: wgh@bbsyd.dk /
telefon 2023 4230

Niels Peter Nielsen: ingeniels@kgnielsen.dk /
telefon 2511 3800

Min kære hustru, vor kære mor, svigermor,
farmor og bedstemor

Kirsten Heissel
er uventet taget fra os i en alder af 62 år

Gråsten, den 25. januar 2019

I dyb sorg

Knud Erik
Hans og Tine, Mads og Stephanie, Anders og Linette
Lucas, Emilie, Julie, Lars, William, Elliot og Freja

Begravelsen  finder sted fra Gråsten Slotskirke 
lørdag den 9. februar  kl. 13.00

Meta Marie Pørksen,
Gråsten, er død, 86 år. ■

Ellen Møller, 
Gråsten, er død, 76 år. ■
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Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 47 år med teater

”De evige højder”
Forfatter Kaj Nissen

Søndag den 24. februar kl. 15.00
Mandag den 25. februar kl. 19.30

Billetpriser: kr. 70,- inkl. kaff e
Billetbestilling: www.lilleteater.dk eller 74 65 37 67

AFSTEMNINGSFEST
med generalkonsul
Kim Andersen
Søndag den 10. februar
kl. 19.00 på 
Den Gamle Kro 
i Gråsten.

Kim Andersen vil fortælle om Danmarks generalkonsulats 
historie i Flensborg, aktuelle forhold for det danske mindretal i 
Sydslesvig, situationen i Grænselandet samt forberedelserne til 
markering af 100-året for Sønderjyllands Genforening i 2020.

Afstemningsfesten indledes med suppespisning.

I løbet af aftenen vil der være musik og 
sang af Højskolesangbogen.

Pris 130 kr., som inkluderer suppespisning, 
ka� e og afstemningsfest.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Afstemningsudvalget  

Avisen mener:

Krænkelseskulturen er ulidelig
Vi lever i en 
krænkelseskultur.
Alle kender sagen, hvor en 
udenlandsk underviser på 
en uddannelsesinstitution 
ovre i København følte sig 

krænket, fordi der ved et 
arrangement blev sunget 
den dejlige sang om den 
unge og blonde pige.

Alle de påståede kræn-
kelser, som medierne 

ukritisk giver omfattende 
plads helt ukritisk og uden 
skelen til nyhedskriteriets 
krav om ”Væsentlighed”, 
er ulidelige. 

De er nærmest krænkel-
ser i sig selv af større vær-
dier end det, egoistiske og 
forfængelige mennesker 
påstår, de er krænkede 
over.

Så vidt medieslaget og 

krænkelseskulturen i 
de elitære cirkler i vores 
hovedstad.

Borgmesteren følte 
sig krænket
Nu har vi så også fået en 
krænkelsessag her i vores 
lokalområde. Den social-
demokratiske borgmester 
i Sønderborg Kommune, 
Erik Lauritzen, følte sig 
krænket over en overskrift  
i avisen. Han fi k sin juri-
diske afdeling til at se på 
sagen og sendte en klage 
til Pressenævnet.

Nævnet afviste klagen, 
men borgmesteren gav 
ikke op. Han satte kom-
munens juridiske afdeling 
på sagen igen, og der blev 
indsendt et krav om at få 
genoptaget sagen.

Nu lykkedes det så for 
den krænkede borgme-
steren og hans kommu-
nale jurister at få nævnets 
jurister og sagkyndige 
til at formulere en beske-
den kritik af en enkelt 
overskrift  i en længere 
artikelserie om en væ-
sentlig sag for borgerne 
i kommunen - en kritik, 
som nævnet dog mener er 

så uvæsentlig, at den ikke 
skal off entliggøres.

Avisen forsvarer Gråsten 
Det væsentlige for avisen 
er, at kommunen med 
borgmester Erik Lauritzen 
i spidsen har fremlagt et 
forslag til nye regler for 
madsalg og udskænkning 
ved off entlige arrange-
menter på kommunale 
arealer herunder Torvet i 
Gråsten.

I dets oprindelige form 
ville konsekvensen af 
forslaget være, at en enkelt 
restauratør fi k monopol på 
madsalg og udskænkning 
på Torvet. Forslaget var 
konkurrenceforvridende 
og til stor skade for min-
dre erhvervsdrivende, for-
eninger og for turisterne.

Her står avisen fast presse-
nævn og krænkede magtha-
vere eller ej:
Avisen vil altid forsvare 
mennesker, institutioner, for-
eninger og erhvervs drivende 
mod overgreb fra off entlige 
myndigheder.
Avisen vil altid forsvare 
Gråsten.

Det vil ske i journalistisk 
dækning uge for uge af 
off entlige herunder kom-
munale forhold. Det er 
væsentligt.

Det er også væsentligt at 

oplyse læserne og dermed 
vælgerne om, at borg-
mesteren har brugt skat-
tekroner på en privatsag, 
som han klart beskrev det 
i klagen.

Det er væsentligt for avi-
sen at afdække magtspillet 
i byrådet, hvor borgme-
steren har en opposition, 
der ikke som han går op i 
krænkelser, men søger den 
demokratiske og politiske 
debat med føje.

Det er væsentligt at 
undersøge og beskrive 
forhold, der kan anfægte 
den habilitet for alle folke-
valgte, som overordnede 
og væsentlige demokrati-
ske principper fordrer.

Kejserens nye klæder
Kejseren i H. C. 
Andersens berømte even-
tyr ”Kejserens nye klæder” 
lod sig vildlede af sin egen 
følsomhed og magtfuld-
kommenhed. Han vildled-
te sit hof og sit folk, gik i 
store processioner gennem 
byen med piber og trom-
mer, men blev afsløret af 
ordene fra et lille barn på 
fortovet:

”Jamen, han har jo ikke 
noget tøj på”, råbte barnet.

”Herregud, hør den 
uskyldiges røst”, sagde 
faderen, og den ene hvi-
skede til den anden, hvad 
barnet sagde.

”Men han har jo ikke 
noget på”, råbte til sidst 
hele folket.

Det krøb i kejseren, thi 
han syntes, de havde ret, 
men han tænkte som så:

”Nu må jeg holde pro-
cessionen ud”. Og kam-
merherrerne gik og bar på 
slæbet, som der slet ikke 
var”. ■

Pressenævnet afslutter 
klagesag fra borgmester
Eft er ikke mindre end 7 
måneders sagsbehandling 
har Pressenævnet nu 
afsluttet behandlingen af 
den klage over en artikel 
i avisen, som Sønderborg 
Kommunes socialdemo-
kratiske borgmester Erik 
Lauritzen indgav i juni 
sidste år.

Klagen drejede sig om 
avisens dækning af de 
planlagte nye regler for 
salg af drikkevarer og 
mad ved off entlige ar-
rangementer på kommu-
nale arealer i Sønderborg 
Kommune herunder 
Torvet i Gråsten.

I den første kendelse 

i klagesagen i novem-
ber sidste år afviste 
Pressenævnet alle borg-
mesterens klagepunkter, 
men Erik Lauritzen 
forlangte en genoptagelse 
af sagen, fordi nævnet i 
kendelsen havde byttet 
rundt på rækkefølgen af 
nogle artikler.  På grund 

af denne fejl genoptog 
nævnet sagen.

I en ny kendelse dateret 
24. januar 2019 kritiserer 
Pressenævnet en over-
skrift , som borgmester 
Erik Lauritzen følte sig 
krænket over. Nævnet 
skriver videre, at ”… of-
fentlige personer, herun-
der politikere, må tåle en 
mere nærgående omtale 
end andre” og konklu-
derer, at det ”… fi nder ... 
eft er en samlet vurdering 

ikke anledning til at på-
lægge off entliggørelse af 
nævnets kritik”.

Og sådan blev det så. 
Avisen skal ikke lægge 
spalteplads til mere fra 
Pressenævnet i den sag.

Derimod er det uvist, 
hvad der sker med for-
slaget til nye regler om 
udskænkning og madsalg 
ved off entlige arran-
gementer på kommu-
nale arealer i Sønderborg 
Kommune. Forslaget til 

nyt regulativ drøft es fort-
sat politisk i kommunen. 
Det er uvist, hvornår sa-
gen afk lares.

Det er også uvist - endda 
ganske uvist - hvad kri-
tikken af en overskrift  i 
avisen vil få af politiske 
konsekvenser for klage-
ren personligt og som 
borgmester. ■

Pårørendecafe 
Samtale om bogen 
”Rundt om Rune”
Torsdag den 14. februar kl.19-21
Bedre Psykiatri Sønderborg
Frivillighedens Hus, Perlegade 50
Se Facebook & BedrePsykiatri.dk
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Ulsnæs 21 | 6300 Gråsten | www.gev-aps.dk

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651

INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

Anker Lassen runder skarpt hjørne
Fhv. folkeskolelærer, 
Anker Lassen, Gråsten, 
fyldte den 1. februar 
80 år.
Anker Lassen er op-
rindeligt fra Vedsted 
ved Vojens og blev eft er 
studentereksamen på 
Haderslev Katedralskole 
optaget på Haderslev 

Statsseminarium, hvor 
han i 1962 blev færdigud-
dannet lærer.

Fra 1965 var Anker 
Lassen, frem til sin pen-
sion, ansat på Gråsten 
Skole, hvor han var af-
holdt af såvel elever som 
kollegaer.

Siden Anker Lassen 

fl yttede til Gråsten har 
han været engageret i 
lokalsamfundet. Han har 
været træner for adskil-
lige hånd- og fodboldhold 
samt siddet i byrådet for 
Tværpolitisk Forening fra 
1989 til 1997. 

Igennem mere end 60 år 
har jazzmusik fyldt en stor 
del i Anker Lassens liv og 
der er stadig bud eft er det 
”gamle” jazzband.

Fritiden fyldes med 
rejser, kunst, fi nere mad-
lavning, fabrikation af 
billedrammer og meget, 
meget mere.

En altid interesseret og 
nærværende deltagelse i 
venner og familiens ve og 
vel er kendetegnende for, 
at ”80” blot er et tal! ■
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B R O A G E R

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFE
24. februar Broagerhus kl. 12.00

Vi starter med mørbradgryde

Kørelærerne Claus Johannsen og Brian Iversen fortæller derefter om teori og 
kørsel. Der er sket meget siden vi fi k kørekort. Tilmelding til Mona Rathje 
tlf. 5135 9550 fra torsdag kl. 10.00 og senest 20 februar. Pris kr. 50,- for 
medlemmer ikke medlemmer kr. 75,- som betales ved indgang. Er du forhindret 
så meld venligst afbud. Lokaleadgang fra 11.15.
FLODKRDSTOGT 14. – 18. april. Nærmere ved Mona Rathje.
STØT VORE SPONSORER - De støtter os

Næste annonce uge 8

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
hos ”Frøken Jensen” i Skelde

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne foreslag:
5. Valg af bestyrelse

Efter tur afgår:
Frode Lehmann villig til genvalg
Knud Jørgen Lei villig til genvalg
Tage Andresen villig til genvalg
Jørgen Vestergaard villig til genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Andreas Andresen

7. Valg af revisor
Efter tur afgår: Peter Jacobsen

8. Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Christian Gregersen

9. Fremlæggelse af budget og takstblad
10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Pris 3.795 kr. som inkluderer transport i moderne bus, 1 nat på hotel i Nykøbing inkl. 
aftensmad og morgenmad, panoramatur i Stockholm, 2 nætter i dobbeltkahyt på 
Tallink-Silja Line Stockholm-Tallinn med aften- og morgenbu� et inkl. drikkevarer, jubi-
læumsfest i Den Danske Konges Have i Tallinn og entre til den historiske dannebrogsud-
stilling, byrundtur til fods i Tallinns gamle bydel.

Tillæg for enkeltværelse 300 kr. Tillæg for udendørskahyt 200 kr pr. person.

Tilmelding til Quorps Busser 
på tlf. 74 65 08 50 eller 
mail@quorpsbusser.dk

Oplev Dannebrogs 800 års jubilæum i Estland

15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt 
ned fra himlen i Estland. Det fejres med dansk 
folkefest i Tallinn, som byder på masser af festivitas, 
kongeligt besøg og spændende udstillinger. 

Grib chancen for at overvære denne 
spændende, historiske begivenhed.

Program
TORSDAG 13. JUNI
Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 
opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, 
Storebæltsbroen og Øresundsbroen - med passende 
pauser op til Nykøbing uden for Stockholm, hvor 
vi spiser aftensmad og overnatter på et � nt hotel.

FREDAG DEN 14. JUNI
Efter morgenmad kører vi ind til Stockholm, som 
vi oplever på en panoramatur med bus. Der bliver mulighed 
for at shoppe på egen hånd i Drottinggatan, som svarer til Strøget.

Sidst på eftermiddagen sejler vi til Tallinn. Du kan glæde dig til at 
opleve den smukke sejltur gennem skærgården. Om aftenen bliver 
der budt på en stor bu� et med drikkevarer inklusive. Næste morgen 
kan du spise morgenmad og nyde den � otte indsejling til Tallinn.

LØRDAG DEN 15. JUNI
Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 
Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.

Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage 
til Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et 

med drikkevarer inklusive. Om morgen 
er der morgenmad på skibet.

SØNDAG DEN 16. JUNI
Efter ankomst til Stockholm kører vi med 
passende pauser tilbage til Sønderjylland, 

hvor vi ankommer sidst på aftenen.

4dage til Stockholm
 og Tallinn 13. - 16. juni 2019

Rejsegarantifonden nr. 2799

Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 
opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, 

BovAvis

Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage 
til Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et til Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et til Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et til Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et 

med drikkevarer inklusive. Om morgen med drikkevarer inklusive. Om morgen 
er der morgenmad på skibet.

Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 
Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.

3.795,-

 og Tallinn og Tallinn 13. - 16. juni 201913. - 16. juni 2019

Afstemningsfest i Broager
Søndag den 10. fe-
bruar kl. 14.00 holdes 
der afstemningsfest 
i Broagersalen ved 
Broager-Hallen.

"Siden 1920 er dagen 
blevet markeret for at fejre 
Sønderjyllands genfor-
ening med Danmark", 
fortæller formand for 
Broager Nationale Udvalg, 
Marianne Tychsen.

Festtaler er den tidli-
gere borgmester i Broager 
Kommune, Jørn Lehmann 
Petersen, der er med-

lem af Regionsrådet for 
Syddanmark. Han vil tale 
om demokrati med refe-
rencer til både Danmark 
og Mellemamerika, som 
han kender særligt godt.

Alssund-orkestret un-
derholder og akkompag-
nerer fællessang.

Der serveres kaff e, bol-
ler og lagkage, og alle er 
velkomne.

Afstemningsfesten er 

tilrettelagt af Broager 
Nationale Udvalg, 
Grænseforeningen 
Sønderborg og 
Foreningen Norden 
Sønderborg-Gråsten. ■

Jørn Lehmann Petersen er 
festtaler ved afstemningsfe-
sten. Arkiv foto

Ny elektrikersvend i Egernsund
Af Ingrid Johannswen

Det er en glad og smilen-
de Henrik Christiansen 
fra Egernsund-Kværs 
El-Service, der er 
blevet færdiguddannet 
elektriker.

I fi rmaet råder en munter 
og drilsk tone.

“Det gør vel it naue, at æ 
blev fæe og kunde er tef-
rejs", lyder på sønderjysk 
fra Henrik Christensen.

Også mester, Hans 
Jørgen Paulsen, er syn-
ligt stolt, da han sætter 
sølvnålen på den uddan-
nede elektriker Henrik 
Christiansen.

Henrik Christensen 
bestod svendeprøven med 
"Særdeles veludført sven-
deprøve” og fi k to fl otte 
12-taller i den praktiske 
del og innovations-delen , 
der er en del af svendeprø-

ven, hvor man skal bevise, 
om man formår at tænke 
nyt og i hele løsninger.

27-årige Henrik 
Christensen stammer fra 
Felsted, hvor han er vokset 
op i en søskendefl ok på 
tre, som har tætte fami-
liebånd, Det Oprindeligt 
er Henrik Christensen 
uddannet slagter, men 
ville på et tidspunkt hel-
lere være elektriker. Om 
kort tid skal han på en to 
måneders lang rundrejse 
i USA.

"Det er stor alsidighed 
i opgaverne at være elek-
triker. Det kan være alt 
fra opgaver hos hr. og fru 
Jensen, industri, landbrug 
og teglværker", fortæller 
Henrik Christensen, som 
priser den gode ånd i fi r-
maet, hvor både svende og 
mester altid også er parat 
til at udføre de lidt mere 
“trælse” opgaver. ■

Hans Jørgen Paulsen fra Egernsund-Kværs El-Service er stolt 
over at kunne overrække sølvnålen til firmaets nyuddannede 
elektriker, Henrik Christensen. Foto Ingrid Johannsen
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S U N D E V E D

Cykelfærge på prøvetur

Af Gunnar Hat tesen

Cykelfærgen fra 
Egernsund over Marina 
Minde og Brunsnæs til 
Langballigau bliver en 
realitet. 

Mandag var skibet på prø-
vetur på Flensborg Fjord, 

for at høste de nødvendige 
erfaringer.

Cykelfærgen vil i 
fire uger fra 28. juni 
sejle over Flensborg Fjord. 
Ildsjæl bag cykelfærgen 
er Gerhard Jacobsen, 
Brunsnæs, som satser 
på, at turister og lokale 

tager cyklen med over 
Flensborg Fjord.

"Matzens Teglværk har 
doneret 20.000 kroner til 
færgesejladsen. Det er vi 
meget glade for. Vi tror 
på, der er behov for en 
cykelfærge", siger Gerhard 
Jacobsen.

Prisen for at få en tur 
med cykelfærgen er sat 
til 149 kr. passagerer 
plus 20 kr. for cyklen. 
Lidt billigere bliver det, 
hvis man blot tager den 
korte tur fra Brunsnæs til 
Langballigau.

Det var Henrik 
Vestergaard fra 
Flensborg, som for 10 år 
siden fostrede ideen om 
cykelfærgen. ■

Ny i bestyrelsen
Jan Mathiesen er af de 
ansatte i SuperBrugsen 
i Broager blevet med-

arbejderrepræsentant i 
bestyrelsen for Broager og 
Omegns Brugsforening. ■

Sejlere kan ikke 
passere
Der er opstået en teknisk 
fejl på Egernsundbroen.

Fejlen betyder, at broen 
ikke kan åbnes for sejlere. 

Der er normal passage for 
biltrafik.

Teknikere var mandag i 
gang med at finde fejlen. ■

Ny filial
Broager Sparekasse åb-
ner til 1. august en ny 
filial og en pengeautomat i 
Vojens. ■

RØDE KORS BROAGER
afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00
 på Broagerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der skal behandles skal indsendes til 
formanden 8 dage inden generalforsamlingen.

Som gæst i år har tidligere borgmester og nuværende 
Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen 

givet tilsagn om at deltage.

Han vil fortælle anekdoter og oplevelser 
om over 40 år i politik.

Det bliver både interessant og underholdende.

HUSK. Alle er velkommen ved Røde Kors 
arrangementer.

Dog har kun medlemmer stemmeret.
Røde Kors er klar med kaffe og kage, 

og håber på et stort fremmøde

Venlig hilsen
bestyrelsen

Øster Sottrup Vandværk
afholder

Generalforsamling
Torsdag den 21. februar kl. 19.30

i Forsamlingsgaarden Vester Sottrup
Der er indkommet forslag om blødgøring 
af vandet (nedsættelse at kalk i vandet).

Kom og hør nærmere omkring 
blødgøring og hvad det evt. betyder 

for vandprisen fremadrettet.

Af hensyn til det efterfølgende traktement 
skal eventuel tilmelding senest 15. februar 

ske på mail kimj@mail.tele.dk eller 
på tlf./sms 2028 0876

Bestyrelsen

Gerhard Jacobsen var 
mandag med på prøveturen i 
Flensborg Fjord med den nye 
cykelfærge. 

330 til koncert med Michael Falck
Fra nær og fjern. Fra øst 
og vest, nord og syd. 
Folk valfartede forleden 
til Ullerup Kirke, hvor 
musikeren Michael Falck 
gav koncert.

Foran 330 mennesker bød 
næstformand i menig-
hedsrådet, Povl Callesen, 
velkommen velkommen 
til Michael Falck i en fyldt 
kirke. Her gav han pub-
likum en helt fantastisk 
koncert.

"Koncerten var allerede 
udsolgt for et halvt år si-

den", fortæller sognepræst 
Lis-Ann Rotem, der havde 
hyret Michael Falck, som 
hun lærte at kende, da 
hun for år tilbage var 
sognepræst i Kalvehave 
ved broen til Møn, hvor 
Michael Falck boede.

Om en månedstid løfter 
Lis-Ann Rotem sløret for 
en ny koncert med et stort 
musiknavn. ■

Michael Falck gav publikum 
en fremragende koncert i to 
timer i Ullerup Kirke. 

Spændende valg på 
Broager Skole
Af Gunnar Hat tesen

Venstre og 
Socialdemokratiet fik 
flest stemmer, da der 
forleden var skolevalg 
på Broager Skole.

Broager Skole deltog i det 
landsdækkende Skolevalg 
2019, hvor elever fra 8., og 
9. klasse deltog i valget.

Venstre og 
Socialdemokratiet fik hver 
22, 8 pct. af stemmerne.

På 3. pladsen kom SF 
med 17,4 pct efterfulgt af 
Dansk Folkeparti, som 
fik 12,0 pct af stemmerne, 
mens Radikale fik 9,8 pct.

Liberal Alliance fik 7,6 

pct., og derefter fulgte 
Enhedslisten med 3,3 pct. 
og Konservative med 2,2 
pct. ■
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S U N D E V E D

Tak fordi du handler lokalt

Følg os på 
Facebook

Skoletoften 1B, Blans • tlf. 2222 6661

Vi kører varetur hver torsdag
Bestil din varer på tlf. 2222 6661 senest onsdag kl. 12.00, så bringer 

vi dem ud torsdag mellem kl. 9.00-12.00. Udbringning kr. 25,-

Åbningstider:  7.30 - 19.00   alle dage

Gælder hele
februar

MånedensDaily Toiletpapir eller 
køkkenrulle
3 køkkenruller eller 
6 ruller toiletpapir

Grøn Tuborg eller Tuborg Classic
12 stk.

Quaker Morgenmad
Havre fras eller 

Cruesli Chokolade
375-500 g.

Max. Kg. pris 53,33

* Afhentningspris, 
sælges kun i hele pakker

12 x 33 cl.

58,-
+ pant

pr. pakke

20,-

pr. pakke

12,-

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Ordinær 
generalforsamling

afholdes

Mandag, den 25. februar 2019 kl. 19.30
i fællesmødelokalerne på BAKC, 

Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.
Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges 

af kassereren til godkendelse
4. Budget for 2019 forelægges af 

kassereren til godkendelse
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen 
senest 7 dage før generalforsamlingen

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Finn Küseler (modtager genvalg)
b. Povl C. Callesen (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Orla H. Jensen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)

8. Eventuelt.

Af hensyn til det efterfølgende traktement skal 
tilmelding til generalforsamlingen ske senest 

20. februar 2019, til mail auvand@outlook.dk eller pr. 
telefon / SMS til Kim Dæks vandværkstelefonnummer 

4030 5065 eller Povl C. på 2117 9131.

Vandværket orienterer samtidig forbrugerne om
· At årsopgørelse for vandforbrug 2018 og aconto 

1. halvår 2019, med betalingsfrist 1. april 2019
er til dem der modtager regning i papir pr. 
post allerede udsendt, og vil til dem der 

modtager regning via BS-betalingsservice 
være med på BS for april måned 2019.

· At det er forbrugerens egen pligt, og i dennes 
egen interesse, jævnligt at kontrollere måleren 
for forbrug, herunder specielt forbrug ud over 

det sædvanlige = vandspild/lækage.

Hårdt kvæstet i 
Avnbøl
En 36-årig spirituspå-
virket mand blev fredag 
aft en hårdt kvæstet, da 
han kørte ind i et træ på 
Avnbøl Østenvej.

Han blev i helikop-
ter fl øjet til Odense 
Universitetshospital, hvor 
han blev meldt uden for 
livsfare. ■

Ungdommen stemte på Venstre
Af Gunnar Hat tesen

Et parti overskyggede alle 
andre, da Nydamskolen 
gik til Skolevalg 2019. 

Hvis det alene var op til 
de unge på Sundeved, var 
Venstre absolut Danmarks 
største parti.

På Nydamskolen fi k 

Venstre 45,5 pct. af 
stemmerne.

På 2. pladsen kom 
Radikale med 16,8 pct., 
mens Socialdemokratiet 

måtte nøjes med 11,9 pct. 
eft erfulgt af SF med 9,9 
pct., Liberal Alliance med 
8,9 pct. og Konservative 
med 2,0 pct. ■

Venstre søger indflydelse
På generalforsamlingen 
i Sundeved Venstre man-
dag aften på Bakkensbro 
i Ullerupnævnte for-
manden, Troels Lyck, 
at Venstre havde søgt 
indflydelse efter kom-
munalvalget i 2017.

”I denne byrådsperiode 
er Venstre med i kon-
stitueringen, og dermed 
også med i det fl ertal, 
der regerer.  Det betyder 
at Venstre har fået en 
udvalgsformandspost 
ved Claus Klaris, og det 
betyder, at det er blevet 
lidt sværere at fremføre 
særstandpunkter”, sagde 
Troels Lyck, som også 
berørte udbuddet af 
skraldekørselen.

”Sønderborg Forsyning 
har givet et bud, der er 
meget billigere end de 
private udbydere. Dereft er 
har de så fundet ud af, at 
de har lavet en regnefejl, 
hvoreft er de har truk-
ket sig. Det kan jo ikke 
være rigtigt, at man bare 
kan trække sig. Den 
mulighed ville en privat 
udbyder ikke have. Så har 
Sønderborg Forsyning 
besluttet at udbuddet skal 
gå om. Hvordan vil man 
håndtere det? Hvis buddet 
fra Sønderborg så heref-
ter kun er en lille smule 
lavere end det fra de pri-
vate udbydere? En sådan 
forskelsbehandling er helt 
utilstedelig. Det er vigtigt 
at påpege, at det er en god 
ide at kommunen også 
kan byde, det kan sagtens 
være, at den kan gøre det 
billigere, det skal blot 
være på lige vilkår, hvilket 
kan være meget svært at 
udføre i praksis”, sagde 
Troels Lyck, som også 
berørte valget til Europa-
Parlamentet søndag den 
26. maj.

”Vores kandidat er Asger 
Christensen fra Kolding, 
der skulle have en rigtig 
god chance for at blive 
valgt. Han var også opstil-
let for 5 år siden, hvor 
han opnåede en 5. plads. 
Denne gang skulle han 
kunne opnå en 3. plads”, 
forudså Troels Lyck.

Sundeved Venstre har 
36 medlemmer, og det 
er en fremgang på to 
medlemmer. ■

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Asger Christensen Arkiv foto
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Esben trodsede sin 
diabetes og rejste til Asien
Af Signe Svane Kryger

19-årige Esben 
Cronbach-Christensen 
var i efteråret udenlands 
sammen med fire 
venner, hvor han un-
derviste vietnamesiske 
børn i engelsk samt 
backpackede.
Nogle måneder eft er 
at studenterhuen var 
kommet på hovedet, 
rejste Esben Cronbach-
Christensen fra Gråsten 
til Sri Lanka, hvor han 
opholdt sig en måned.

Her var han på et høj-
skoleophold sammen med 
20 andre danskere, hvor 
undervisningen de fi k, 
handlede om at lære om 
kulturelle forskelligheder 
og sprogbarrierer, hvilket 
skulle ruste ham til at 
komme ud og undervise.

Dette var arrangeret i 
forbindelse med organi-
sationen, Global Contact, 
som hvert år sender unge 
ud for at opleve hverdagen 
i et uland.

Underviste 
vietnamesiske børn
Eft er opholdet i Sri Lanka 
gik turen til Vietnam, 
hvor Esben Cronbach 
sammen med sine fi re 
andre rejsekammerater 
stod for at skulle under-
vise børn i alderen otte til 
tolv år i to måneder.

Arbejdet bestod primært 
i at undervise børn i 
engelsk, da de fl este har 
modtaget engelskunder-
visning, men sjældent ta-
ler det og derfor har brug 
for at øve udtale. Under 
opholdet boede de på et 
frivilligt hjem sammen 

med andre unge fra blandt 
andet Frankrig, Belgien, 
Canada og Australien.

”Allerede fra første dag i 
Vietnam var det tydeligt 
at se, jeg var udefrakom-
mende, og det var en 
virkelig vild oplevelse. Jeg 
havde en hjælpelærer, der 
oversatte børnenes viet-
namesiske sprog for mig 
under undervisningen. 

Mange af børnene kunne 
hverken tale eller forstå 
engelsk”, fortæller Esben 
Cronbach.

Diabetesen udfordrede 
planlægningen
En anden udfordring 
udover det vietname-
siske sprog var Esben 
Cronbachs diabetesudstyr, 
der fyldte halvdelen af 
hans 65-liters taske. Han 
skulle tilpasse insulinen til 
de forskellige spisevaner 
i landene, hvilket betød, 
han skulle holde øje med 
blodsukkeret, når han var 
på tur eller lignende.
”Inden turen var det 
primært forberedelser 
ift . pakning af insulin, 
der udfordrede planlæg-
ningen, mens det under 
turen var reguleringen af 
blodsukkeret og tilpas-
ningen af kostvaner, der 
voldt fl est problemer. Men 
det gik fi nt”, smiler Esben 
Cronbach.

Rejsen endte med et 
backpackerophold i 

Cambodia og Th ailand, 
hvor tilværelsen var en 
del mere fri og uforplig-
tende end i Sri Lanka og 
Vietnam. De fem unge 
holdt nytår i Bangkok, og 
d. 8. januar gik turen hjem 
til Sønderjylland igen.

Selvstændighed og 
kulturforskelle
”Det var en spændende 
oplevelse at være selv-
stændig og på egen hånd 
opleve andre kulturer og 
sprog. Man lærer hen ad 
vejen at tilpasse sig de 
forskellige miljøer, og på 
et tidspunkt bliver ferie 
til hverdag, og det er også 
sjovt at opleve”, fortæller 
Esben Cronbach.

Nu står den på opsparing 
og arbejde eft er den lange 
rejse. Esben Cronbach 
overvejer at søge ind på 
Journalisthøjskolen, men 
intet er sikkert endnu. Det 
eneste han ved, er at han 
skal tilbage til Vietnam 
igen, og det glæder han sig 
til. ■

Fokus på den gode tone i Alnor
TV Nyhederne havde 
forleden fokus på den 
gode tone. Og bragte et 
nyhedsindslag fra den 
tyske mindretalsskole, 
Förde-Schule, i Alnor, 

hvor eleverne taler pænt 
til lærerne.

”Man skal have fokus 
på den gode tone”, mener 
skoleinspektør Volkmar 
Koch, som sjældent ople-

ver, at eleverne taler grimt 
til lærerne.

Børnene siger på Förde-
Schule stadig ”Herr” og 
”Frau” til deres lærere, 
ligesom man gør syd for 
grænsen.

På skolen mener man, 
at det er med til at give en 
bedre omgangstone.

”Det er lidt mere re-
spektfuldt at sige ”Herr” 
end bare at bruge for-
navnet. Det kan vi godt 

mærke, og det sætter 
forældrene også pris på”, 
siger Volkmar Koch, som 
er leder for de 180 elever.

Eleverne siger ikke ”Sie” 
til lærerne, altså ”De”. 
Her har skolen valgt den 
mere uformelle tiltaleform 
”Du”. Det er naturligt for 
eleverne. ■

Hørt i byen
Team Rynkeby cyk-
lede søndag gennem 
Gråsten på dagens 
træningstur.

Indehaveren af 
Tinsoldaten i Gråsten, 
Kim Stokholm, har 
under ferie i Thailand 
haft indbrud i sit hjem. 
Tyven stjal bilnøgler og 
bilen er efterfølgende 
fundet totalskadet i 
Horsens.

Karen Schriver, man-
geårigt medlem af 
Gråsten Bridgeklub, 
blev lørdag bisat fra 
Idestrup kirke på 
Falster.

Foreninger, der bruger 
Ahlmannsparken, 
blev onsdag orienteret 
om den forestående 
ombygning.

Sognepræst i Gråsten, 
Hanne Christensen, 
begynder efter en 
operation for diskus-
prolaps, langsomt op 
med at arbejde i løbet 
af februar.

Sønderjyllands Cup 
tager imod tilmeldin-
ger til det kommende 
stævne i juni, som er 
nummer 32 i rækken.

Over 200 menne-
sker sagde fredag i 
Rinkenæs Kirke et 
sidste farvel til Kurt 
Hansen, der blev 73 år. 
Gennem hele sit liv 
deltog han i utallige 
ringridninger rundt 
om i Sønderjylland.

De ansatte hos Quorps 
Busser holdt lørdag 
aften en forsinket, men 
fornøjelig julefrokost i 
Rinkenæs. ■

Betaling: kontant og

21 16 06 83

Importør: JESSEN DANMARK
Trapgade 6, Trappen • 6300 Gråsten 
kimjessen@live.dk • tlf. 20 30 49 75

Hunde- og kattefoder
Vi har foder til alle hunde og hvalpe – også små poser

Kattefoder
10 kg 
Normalpris 399,-

Kun 249,-
Smagsgaranti – fuld 
tilfredshed eller 
pengene tilbage.

Lam og ris
Normalpris 599,-

Kun 309,-

Køb direkte ved importøren 
og spar penge.

GRATIS LEVERING I FEBRUAR 

i post nr. 6300 - 6340

*Tilbuddet: 1 pose pr. 

hustand af 20 kg.

Køb direkte ved importøren 

Åbningstilbud
i hele februar

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Bruhns og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

Dronningen indvier 
gigthospital
Dronning Margrethe 
indvier tirsdag 5. februar 
det nye gigthospital i 
Sønderborg.
Majestæten kommer 
dog ikke til at hilse på 
patienter i sengene, for 
først senere på foråret 
fl ytter behandlingen fra 
det gamle gigthospital i 
Gråsten til det nye byggeri 
ved Sønderborg Sygehus.
Dronningen er protek-
tor for Gigtforeningen 
og bliver fremover også 
protektor for hospitalet, 
der skift er navn fra Kong 
Christian X's Gigthospital 
til Dansk Gigthospital. ■

Esben Cronbach-Christensen

Boliger
STOR LEJLIGHED

Ledigt i centrum af Gråsten
Stor lejlighed på 1. sal med separat børneafdeling

Husleje kr. 6.500,- ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 11 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den  05. Mørbradbøf med champignonsovs og Buketgrøntsager

ONSDAG den  06. Boller i karry med Wooktai

TORSDAG den  07. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  08. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den  09. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  10. Burger med pommes frites

MANDAG den  11. Stegt fi sk med aspargessovs og klostergrøntsager

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Industrivej 7 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk | 

Alt i murerarbejde
Småreparationer · Om- og tilbygning

Nybyggeri · Hoverentreprenør

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 36 D - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

Kontakt os for tilbud på 

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk 

Ha’ en rigtig god dag

BC Vinduespolering
Etplanshus

fra kr. 90,-
+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 4, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

i en radius af 10 km i februar. Gælder kun ved bestilling pr. telefon

M  e  n  u

GRATIS UDBRINGNING

RESTAURANT
P I Z Z A R I A  &  G R I L L
Flensborgvej 1A · 6340 Kruså

Ring på tlf. 8893 50 90 eller mobil 5310 20 30
Åbningstider Alle ugens dage kl. 15.00-22.00

BETAL MED DANKORT HJEMMEFRA
Vi har mobil dankortterminal

menu pizza krusaa

Claus Mossom sagde 
vemodigt farvel
Af Dit te Vennits Nielsen

Efter 20 gode år i tøj-
branchen sagde Claus 
Mossom Nielsen lørdag 
et vemodigt farvel til 
herretøjsbutikken Palle i 
Padborg

"En gang tøjmand altid 
tøjmand" er en gammel 
talemåde, som Claus 
Mossom Nielsen har levet 
fuldt og helt op til. 

Han har været en meget 
vellidt, behagelig og sær-
deles imødekommende 

person, som mange kun-
der i Padborg kommer til 
at savne.

Claus Mossom Nielsen 
blev udlært hos Schmidt 
og Dreehsen i Gråsten og 
kom derefter til herretøjs-
butikken i Padborg. 

"Jeg har brændt for 
mit job, og jeg har nydt 
kundekontakten og at-
mosfæren i butikken og 
det at sælge tøj. Alligevel 
glæder jeg mig til at prøve 
nye udfordringer i en helt 
anden branche", fortæller 
Claus Mossom, der i 2018 
fyldte 41 år. Han synes nu 
tiden var inde til at prøve 
noget nyt. 

Claus Mossom fulgte i 
sin tid med Palle Hansen, 
da Palle overtog Din 
Tøjmand efter Bent 
Hansen. De to herrer 
har i to årtier tegnet 
herretøjsbutikken med 
god betjening og friske 
bemærkninger. ■

Claus Mossom havde lørdag 
sin sidste arbejdsdag i herre-
tøjsbutikken Palle i Padborg.
 Foto Dit te Vennits Nielsen.

Tak fordi du handler lokalt
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Mindeord over læge 
Christian Lei, Kollund
Her til morgen kom med
delelsen om at vores rigtig 
gode ven Christian Lei, 
Kollund, stille var sovet 
ind. Ikke overraskende ef
ter den lange kamp imod 
kræften. Og dog, så sent 
som sidste lørdag deltog 
han i vores fælles sidste 
jagt. Han var træt, men 
havde dog stadig mod på 
livet.

Netop jagten var en af de 
mange ting vi var fælles 
om. Mange er de jagter, 
vi har oplevet sammen. 
Om det har været i Østrig, 
Namibia, i vores fælles
skab i jagtselskabet her 
i Kollund eller kun os to 
med Vita og Pinot vores 
to hunde i Sottrup eller på 
Dubjergvej.

Netop skoven på Du
bjerg vej, som du selv 
sammen med Grethe har 
fået plantet for godt vel 
20 år siden, står nu tilbage 
som et prægtigt minde 
om en pragtfuld ven og 
jagtkammerat.

Et minde om en person 
der uselvisk lod os være 
en del af ikke kun dine 
jagtarealer, men også 
beredvilligt inviterede os 
indenfor i jeres hjem, når 
bordets glæder skulle ny
des efter jagten.

Rundt omkring i jæ
gerkredse, står der stor 
respekt om vores jagt, og 
netop dette arrangement i 
jeres hus. 

Vores gode naboskab 
gennem mange år har 

også medført utallige be
søg på terrassen hos hin
anden, uforpligtende, men 
altid dejligt givende.

Det kulinariske aspekt 
har altid været et tema i en 
fælles interesse, og førte 
også til, at du blev medlem 
af vores kokkeskole, som 
senere vel også har lettet 
hverdagen for jer, idet du 
overtog madlavningen 
derhjemme. I starten vel 
og mærke efter Grethes 
instrukser.

Årsafslutningerne på 
jeres terrasse i Kollund, 
hvor konerne skulle 
trakteres med årets lær
dom, vil altid stå som et 
prægtigt minde om vores 
fællesskab.

Til bordets glæder hører 
jo også vinen, og adskil
lige er de vinture vi har 
været på sammen. Du 
var altid en god spar
ringspartner, om det var 
i Østrig, Tyskland eller 
Frankrig, så var og blev 
favoritvinen altid den fra 

Bourgogne. Andet end 
Bourgogne kunne gå an, 
men kun mest på grund af 
prisen.

Lægehuset i Padborg
Og så er vi tilbage på din 
opvækst på et lille hus
mandsbrug i Ullerup, som 
den sidste af fire søskende 
kom du til verden. En 
opvækst i små kår, som 
du altid sagde og med tre 
ældre søskende, alle piger, 
fik du hurtigt livets reali
teter at føle, men på den 
gode måde. 

Hovedet var godt skruet 
på den unge mand og læ
gegerningen blev dit fag, 
men først måtte i en tur 
til Nord sverige, Grethe og 
dig, for at arbejde. Hjem
vendt igen med børnene 
Ulrikke og Anna, som 
var kommet til i Sverige, 
blev det til en turnus på 
forskellige lægehuse i 
landsdelen, inden du blev 
kompagnon i Padborg 
lægehus. Du elskede dit 
fag og var også en rigtig 
arbejdsom og dygtig læge. 

Det havde din kone 
Grethe observeret, men 
om det nu gik an med en 
fælles praksis i Sønder
borg, var hun nu ikke 
sikker på. Men overtalel
sesevnerne må have været 
på plads qua opvæksten 
med tre ældre søskende, så 
kompagnon på Vold gade, 
det blev du. Dygtige og 
afholdte som i begge var, 

stod klinikken hurtig for 
en udvidelse. Men som 
du ofte sagde, tiden læger 
mange sår, men sårer også 
mange læger, og det er 
måske også ganske vist, at 
din sygdom kan have haft 
udgangspunkt i en stresset 
og ansvarsfuld hverdag.

Døtre også læger
På trods af en opvækst 
med travl hverdag, valgte 
jeres to døtre også læ
gegerningen som deres 
fremtid, dog ikke i en 
almen praksis, men som 
hudlæger og har i dag 
henholdsvis en overlæge
stilling i Køben havn og en 
hudlæge praksis i Grenå. 

Din største glæde var 
dog de fem børnebørn 
jeres døtre sammen med 
deres mænd har skænket 
jer. De blev forkælet med 
alskens gode sager, når de 
kom på besøg. Det gik dog 
skævt en enkelt gang, hvor 
der ikke var hjemmelavet 
chokoladeis i boksen, 
hvorefter Viktor spurgte, 
jamen morfar vidste du 
dog slet ikke, at jeg skulle 
komme. 

Aktiehandel
Sport har aldrig haft din 
personlige interesse, men 
børnebørnenes succes 
rundt omkring på forskel
lige atletik og svømme 
stadioner fulgte du med 
stor interesse. Dit forret
ningsgen fornægtede sig 
heller ikke, når der skulle 
uddeles gaver til børne
børnene i forbindelse med 
fødselsdage eller andre 
mærkedage. Der blev ikke 
givet legetøj eller andre 
ting som børn som børn 
holder af, nej der blev ud
delt aktier.

Aktiehandel var en an
den og ganske givtig del af 
din tilværelse. Din viden 

på det punkt var enorm 
og millionærklubben var 
fast på programmet hver 
morgen i radioen. 

Du elskede livet
De sidste år har ikke 
været spændende for jer 
helbredsmæssigt på trods 
af, at i har kureret mange 
af jeres patienter for 
sygdomme, er i ikke selv 
blevet forskånet og har 
begge været hårdt ramt. 
På trods at kendsgernin
gerne har i aldrig beklaget 
jer. Du er nu på den anden 
side, hvor endnu ingen 
har berettet fra. Du slap 
håndtaget til det liv, du 
elskede, men som du med 
din viden vidste, snart 
ville slutte. Kræftende til, 
at ville livet var sluppet 
op og du sov stille ind på 
Aabenraa Sygehus fredag 
morgen. Ikke til besvær 
for nogen, for alle skal 
jo passe deres arbejde, et 
kardinalpunkt i dit liv.

Et liv som du ikke drøm
te om, at skulle opleve, da 
du løb rundt som knægt 
på Ullerup Mark. Derfor 
frygtede du heller ikke 
døden, som du selv ud
trykte. Det er det eneste, 
der er sikkert i tilværelsen. 
Det 24/7 job du havde 
derhjemme de sidste år, er 
der ingen andre, der kan 
udføre, men jeg lover dig, 
at vi, alle jeres mange ven
ner, nok på en eller anden 
måde vil være der for 
Grethe, når hun har brug 
for hjælp.

Det har helt igennem 
været en fornøjelse og 
givende, at have haft dig 
som ven.

Æret være dit minde 
Christian. Vi vil savne 
dig. ■

Hans Jørgen Iversen 

Fjordvej 36, Kollund

Taksigelser
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KIRKE

BOV 
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HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 10. februar kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 10. februar kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 10. februar kl. 10.00 
ved Kristian Ditlev Jensen 

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.480
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Dødsfald

Min elskede mand, vores højtelskede søn, 
svigersøn, bror, svoger og onkel

Michael Heinecke
er uventet taget fra os i en alder af kun 49 år

Padborg, den 28. januar 2019

I dyb sorg

Maren
Charlotte og Herbert

Familien Heinecke
Familien Gross

Bisættelsen finder sted lørdag den 9. februar
kl. 10.00 fra Bov Kirke

Günther Heinrich Schubert, 
Padborg, er død, 94 år. ■

Astrid Christensen,  
Padborg, er død, 84 år. ■

Tusind tak
for alle hilsner, blomster, opkald m.m. 

i forbindelse med min mor
Ketty G. � omsens

død og begravelse.
Tak for kærlig pleje på Birkelund Plejehjem, 

den korte tid hun nåede at være hos jer.
De venligste hilsner på familiens vegne

Yvonne Jespersen
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TRÆNINGSOPSTART
Hej alle nye og gamle seniorfodboldspillere

Trænerteamet består i 2019 af Torben Ryberg Christensen, 
Karsten Soll og målmandstræner Per-Bo Pirschler.

Tirsdag kl. 19.00 | Torsdag kl. 19.00
Lørdag efter aftale med trænerne

Omklædning i 5 og 6 ved Grænsehallerne, Kruså.

Husk at medbringe både fodboldstøvler, løbesko og 
indendørssko, man ved aldrig hvad trænerne � nder på!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Torben Ryberg Christensen på 2146 3477

eller Karsten Soll 2624 5519

Husk det er fedt at spille fodbold i Bov IF!

Med sportslig hilsen
Frank Thietje, formand

SÆSON 2019 ER I GANG!

Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33

www.krusaa-auto-service.dk

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

“God service til alle 
er en selvfølge”.
Henning Bo Nielsen

Har du tjek på 

bremserne?
Vi er klar til at udskift din bils bremser uanset 
bilmærke. Ring eller kom forbi til en snak. 

-og bliv godt kørende

Jonna og Kirsten sagde 
farvel til kunderne
Af Dit te Vennits Nielsen

Torsdag var sidste dag 
for modetøjsbutikken 
Hermann & Sögaard i 
Torvecentret.
Selv om det var 
vemodigt,var der stadig 
masser af smil. Mange 
kunder kom med gaver, 

og alle fik et kram med 
på vejen. De to veninder 
er taknemmelige for tre 
gode år.

"Vi er gået helhjertet ind 
i projektet, og derfor er 
det virkelig svært for os, 
men vi vil gerne sige tak 
til vores dejlige og trofaste 

kunder", siger Kirsten 
Sögaard.

Kirsten Sögaard og 
Jonna Petersen har haft 
mange fantastiske timer 
sammen. 

"Jeg kunne ikke ønske sig 
en bedre kompagnon/kol
lega end Jonna", lyder det 
fra Kirsten Sögaard. 

Butikken blev stort set 
tømt den sidste dag, og 
nu står der igen et stort 
og tomt lokale ledigt i 
Torvecentret.

Hvad fremtiden brin
ger er endnu uvis for de 
to kvinder, men de ser 
fortrøstningsfuldt på 
fremtiden. ■

Jonna Petersen og Kirsten 
Sögaard havde travlt den 
sidste åbningsdag, hvor der 
blev solgt ud af resterne til 
80% rabat.
  Foto Dit te Vennits Nielsen
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Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 VojensBOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70

   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00
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 1.000,– 
VINTERBONUS

kr.

GAVEKORT

Gælder til og med d. 28.02.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.990,– kr. 
for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. 
Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Flerstyrke-
brille

 før 5.500,–*

   3.500,–kr.
fra

Afstands-/
Læsebrille

 før 3.300,–*

   2.400,–kr.
fra

PÅ TILBUD
DESIGNERBRILLER

Tak fordi du 
handler lokalt

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Boliger

Dokumenteret godt 
salg i området.

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

PADBORG
Dejligt hus og have udlejes efter aftale.

Stor kælder / lille garage.
Tæt til indkøb, bus og bane

Leje kr. 5.100,- pr. mdr. + forbrug
3 mdr. depositum

Der må ikke holdes husdyr

TLF. +45 2910 6663

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Fremgang for E-Sport Af Dit te Vennits Nielsen

Formand for E-Sport 
under Bov IF, Kim 
Sandager Petersen, er 
glad for, at det går godt 
med den nye afdeling 
under Bov IF.
"Vi har for tiden 8 ny
begyndere og 8 øvede, 
der træner hver onsdag i 
bowlingshallens lokaler. 
Der er plads til flere, og vi 
har også mulighed for at 
få et hold mere op at stå", 
fortæller Kim Sandager 
Petersen.

Successen afspejler sig 
i de flotte sponsorater, 
klubben har modtaget af 
lokale virksomheder. 

"Vi har simpelthen fået 
de bedste muligheder 
for en god start med do
nation af computere og 
stole", siger Kim Sandager 
Petersen.

Tre af de nye spil
lere kommer syd for 
grænsen. ■

Nybegynderne træner først, hvorefter de øvede tager over og dyrker den populære E-Sport i 
bowlinghallen ved Grænsehallerne i Kruså.  Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Beboerne i Smedeby 
er plaget af, at en eller 
flere gerningsmænd 
går rundt om natten 
og tager i dørene for at 
se, om der er låst. Op
fordringen er derfor, at 
man skal huske at låse 
sine døre.

Det var ikke lang tid 
tatovøren fik på Nørre
gade i Padborg. Lokalet 
er nu tømt. Politiet har, 
mens der endnu var 
aktivitet, været forbi 
nogle gange. 

Beth og Per Jørgensen 
har fået tilladelse til at 
rive et bevaringsvær
dige hus ned, som ligger 
på den grund, de har 
købt i Kollund Øster
skov. Planen er, at der 
skal opføres et oldekol
le, hvor Maria døtrene 
tidligere holdt til.

Ældre inviteres nu med 
til "God motion" ons
dage fra kl. 1011.30. 
Pro grammet byder 
kaffe på Valdemars hus 
og herefter går man 
en tur på ½1 time. 
Arthur Beuschau står 
for gåturene.

Local Fitness har 
nulstillet skanneren 
ved indgangsdøren 
til centret. Desværre 
var der opstået en fejl, 
så mandag morgen 
kl. 5.30 stod der et 
helt spinninghold på 
15 personer, der ikke 
kunne komme ind. 

Nybolig i Padborg 
deltog i weekenden på 
en messe i Flens borg 
Arena sammen med 
Sydbank for at vise de 
tyske kunder fordelene 
ved at de købe hus i 
Danmark.

110 mennesker over
værede intimkoncerten 
i Grænse hallen med 
Anne Dorte Michelsen. 
Ensted Folk Rock og 
Viseforening stod for 
koncerten, som foregik 
i Multisalen. ■

MUSEUM OLDEMORSTOFT
Bovvej 2, 6330 Padborg · oldemorstoft.dk

Lær 
at lave dit 

eget frugttræ.
Du får træerne 
med hjem efter 

kurset.

Podekursus 
på Museum Oldemorstoft

Lørdag den 6. april - kl. 09.00-12.30
Pris pr. deltager kr. 300,-

TILMELDING PÅ TLF. 73 76 64 36  ELLER 
MUSEUMOLDEMORSTOFT@AABENRAA.DK

Lørdag den 11. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll 
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem 

Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. 
Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge Christian 
VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer 

vi en tur rundt i den charmerende by og ser den berømte 
strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum – et kunstmuseum, 

som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 695,- , som inkl. bus, færge, guide, 

middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Andelsselskabet Holbøl Landbohjem
afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 21. FEBRUAR 2019 KL. 18.30
PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er 

Anja Hou og Preben Jensen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

På valg er Norman Rudbeck
7. Valg af revisor. På valg er Henrik Schmidt 
8. Valg af revisorsuppleant.

På valg er Thorkil Hansen
9. Eventuelt
Forslag sendes til formanden Preben Jensen, 
Lundtoftvej 2B, 6340 Kruså senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 
Vi starter generalforsamlingen med suppe,
som Finn er vært ved.

Vel mødt
Bestyrelsen

Bovrup - Varnæs Husholdningsforening
afholder

Stort loppe- og 
kræmmermarked

Lørdag den 9. februar 
fra kl. 10.00 – 15.00

på Sundeved Efterskole,
Storegade 5, Bovrup

Loppemarkedet byder på 60 stande 
med lopper for enhver smag.

Vi håber som tidligere år 
at mange gæster � nder 
vej til Bovrup.

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Kontoret er ferielukket
fra den 11. februar til den 15. februar 2019, begge dage inkl.

Læs mere på nst.dk eller udinaturen.dk

Kom og se den 
nye hundeskov!
Naturstyrelsen inviterer hunde og 
hundeejer til officiel åbning af ny indhegnet 
hundeskov på 10 hektar i Torp Plantage: 

Tirsdag d. 12. februar kl. 13 til ca. 15.30
Her vil der være mulighed for, at gå tur i hundeskoven og få 
en snak med Naturstyrelsen. Efterfølgende vil Naturstyrel-
sen indbyde til samtale om løst og fast, imens vi sammen 
kan nyde en godbid til hund og hundeejer. 
Skovrider Ingen Gillesberg og skovfoged Esben Wendland 
vil være til stede ved åbningen. 

Mødestedet er p-pladsen på Golfbanevej i Torp Plantage

Læs mere på nst.dk eller udinaturen.dk

Narkobilist 
i Sofiedal
En 27årig mand blev 
anholdt, da han søndag 
eftermiddag ved 13tiden 
kørte galt på Sofiedalsvej.

Politiet valgte at teste 
ham for euforiserende 
stoffer, og testen var posi
tiv for amfetamin.

Manden kørte galt, da 
han ramte både et dyr og 
et skilt.

Manden kommer fra 
Tinglev, og er nu sigtet for 
at køre med euforiserende 
stoffer i blodet. ■

Ny i 
Holbøl
Matthias Rudbech er ind
trådt i Holbøl Menigheds
råd, som afløser for Nana 
Rasmussen, der er trådt ud.

Som kasserer er hun 
blevet afløst af Kasper 
Kallgren. ■

5



DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæ pper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer 
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse
murerarbejde

Træfældning kontakt os for mere info

Anlægsgartner kontakt os for mere info Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning og Saltning
Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne

inviterer igen i år til markering af

Afstemningsdagen 1920
Søndag den 10. februar kl. 19.00

på Frøslev Kro
Forfatteren Linda Lassen, Gråsten 

vil fortælle om sin bog

”Men sko må jeg ha" ” – en historisk 
roman om vandrelærerinden 

Henriette Gubi og gårdmandssønnen Knud, 
der skjulte sig på sin fars gård i 20 år. 

Alle er velkomne
Foredrag og kaffe/te med brød kr. 60,-

Sjov miniton 
i Grænsehallen
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var godt gang i 
ketsjere, balloner, 
risposer og fjerbolde, da 
Bov IF Badminton havde 
inviteret til miniton i 
Grænsehallen i Kruså.
Børnene med forældre og 
bedsteforældre morede 
sig gevaldigt, mens Sofie 

Seberg Pedersen viste en 
masse af de sjove ting, hun 
har lært på trænerkurs. 

Successen gentages 
lørdag den 2. marts, 
hvor formanden Kim 
Kjær glæder sig til at se 
mange nye potentielle 
badmintonspillere. ■

Potentielle badmintonspillere var til miniton i Grænsehallen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

6



Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

Gratis parkering når du besøger vores restaurant.... 
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få 
refunderet beløbet.

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle til/fra 
Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

Hvad du � nder på nettet, 
får du også ved os!

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK!

Afsked med viceskoleinspektør
Flere hundrede forældre, 
elever og familie samt 
skoleledelsen tog forleden 

afsked med viceskolein
spektør Uwe Westergaard 
og hans kone Heiderose. 

Parret har i over 40 år 
været en del af den tyske 
skole i Padborg. Da de be

gyndte i i 1976 var der 16 
elever på skolen. I dag har 
skolen over 80 elever.  ■

Det blev en bevæget dag, da den tysk4e skole i Padborg tog afsked med Heiderose og Uwe Westergaard.. Det skete med gaver 
og flotte taler.  Foto Dit te Vennits Nielsen

Træer bliver fældet for at 
gøre plads til elmaster
Af Dit te Vennits Nielsen

For tiden bliver der rydet 
store områder i Frøslev 
Plantage, hvor den nye 
Kassøledning kommer til 
at gå igennem.

Den 400 kilovolt luftled
ning skal erstatte en 220 
kilovolt luftledning fra 
Kassø vest for Aabenraa 
til grænsen ved Frøslev. 
Forbindelsen fortsæt
ter via Handewitt ved 

Flensborg til Hamborg, 
og skal øge elkapaciteten 
mellem Danmark og 
Tyskland.

Det er den grønne om
stilling af elsystemerne, 
der har ført til en stor 

forøgelse af vindmøl
ler. Elproduktionen sker 
langt væk fra de store el
forbrugere, og dermed er 
der behov for at udbygge 
eltransmissionsnettet. 

Den nye luftledning er 
en forlængelse af den led

ning, der er opført mellem 
Kassø og Tjele ved Viborg. 

I forbindelse med den 
nye ledning fjernes den 
eksisterende ledning på 
samme strækning. ■

Der bliver fældet træer i 
Frøslev Plantage for at gøre 
plads til nye el-master.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Gymnastik har stabilt medlemstal
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov IF Gymnastik har et 
stabilt medlemstal. Ved 
udgangen af 2018 havde 

gymnastikafdelingen 223 
medlemmer.

Det blev oplyst ved den 
årlige generalforsamling, 
hvor bestyrelsen blev 
genvalgt.

Formand er Bitten 
Haase, næstformand er 
Michael Madsen, kasserer 
er Tove Hansen, sekretær 
er Fie Sundelin og menigt 

bestyrelsesmedlem er 
Tanja Jørgensen. 

Dirigent på generalfor
samlingen var formand 
for Bov IF, Betina Jessen. ■
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DESIGNKLASSIKEREN 

Miami

DESIGNKLASSIKEREN 

Georgia

DESIGNKLASSIKEREN 

Viola

DESIGNKLASSIKEREN 

Victor

Happy
VALENTINES

DAY

Find den helt rigtige gave

WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ  

FLENSBORG · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20

MØBELHUSET HARRISLEE · Gewerbehof 7-9 · Man.-ons. lukket · Tors.-fre. 10-18 · Lør. 10-17
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